
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya digunakan sebagai 

alat penguji dari suatu pekerjaan pembukaan.Dengan semakin berkembangmya teknologi 

informasi laporan keuangan menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan dalam 

mengambil keputusan.Untuk memperoleh informasi keuangan yang tepat dibutuhkan 

analisa laporan keuangan terhadap perusahaan yang dapat memberikan gambaran dan 

pemahaman yang lebih baik terhadap tingkat kesehatan, keberhasilan, prestasi keuangan 

perusahaan serta mengetahui hasil-hasil yang telah di capai oleh suatu perusahaan.Setiap 

perusahaan baik perusahaan jasa, dagang maupun industrisecara umum bertujuan untuk 

menghasilkan laba atau profit yang maksimum. 

Bank merupakan perusahaan jasa yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas 

pembayaran dari waktu ke waktu. Bank dapat membantu masyarakat dalam menyimpan 

kekayaannya secara aman dan terjamin, tentunya dibutuhkan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut. Dengan banyaknya bank disekitar kita saat ini, membuat para 

pengguna jasa bank dapat memilih sesuai dengan ebutuhannya dengan benar-benar 

mengukur tingkat kesehatan dan prestasi bank tersebut sebelum digunakan. Masyarakat 

tidak bisa percaya begitu saja kepada bank yang kurang memberikan informasi seperti, 

salah satunya profitabilitas usaha dan faktor-faktor yang mendukung profitabilitas 

tersebut. 

Dengan melakukan analisis rasio laporan keungam yang ada akan membuat data 

lebih mudah dimengerti serta dapat diukur tingkat kesehatan, keberhasilan dan prestasi 

bank dalam menggunakan asset yang ada untuk usaha-usaha yang menghasilkan profit 



 

atau laba yang cukup bagi pemegang saham dan menilai laba yang diperoleh untuk suatu 

periode tertentu, sehingga dapat meyakinkan masyarakat serta membantu manajemen 

perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan dan menetapkan kebijakssanaan untuk 

dapat menjalankan kegiatan usahanya. 

Dalam menganalisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai metode 

dan teknik analisa. Metode dan teknik analisa yang digunakan dalam laporan magang ini 

yaitu metode analisa horizontal dan metode analisa vertikal, sedangakn teknik yang 

digunakan dalam laporan magan ini adalah analisa perbandingan laporan keuangan dan 

analisa rasio. 

Teknik analsia perdandingan laporan keuangan adalah analisa dengan cara 

memperbandingkan laporan keuangan utuk dua periode atau lebih, sedangkan teknik 

analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut.    

Dengan melakukan analisa rasio terhadap pos-pos yang terdapat didalam laporan 

posisi keuangan, akan dapat dilihat apakah posisi keuangan perusahaan berada dalam 

keadaan baik atau tidak, sedangkan analisa terhadap pos-pos yang terdapat dalam laporan 

laba/rugi, akan memberikan gambaran tentang hasil usaha yang bersangkutan. 

Setiap laporan keuangan yang dibuat didasarkan pada data yang sebenarnya. Baik 

keuntungan atas penjualan bank ataupun pengeluaran atas biaya pada bank tersebut. 

Untuk itu diperlukan penilaian yang tepat dalam laporan keuangan. Penilaian yang 

dimaksud berupa analisis terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan laba atau yang 

disebut dengan analisa profitabilitas. Analisa profitabilitas ini didasarkan pada 

perhitungan rasio profitabilitas sebagi tolak ukur terhadap keefektifan dan keefesienan 

kinerja keuangan bank melalui tinjauan keuntungan yang didapat dengan perbandingan 



 

terhadap hasil penjualan atau investasi dalam bank periode tertentu. Dengan demikian 

analisis profitabilitas sangatlah penting bagi bank karena dengan menggunakan analisis 

profitabilitas manajemen bank dapat mengetahui laba yang dihasilkan dalam suatu 

periode tertentu. Mencapai profitabilitas yang tinggi adalah tujuan dari semua 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa keekfektifan manajemn 

dalam mengelola modal untuk mengahsilkan laba yang diinginkan. Apabila efektifitas 

dan efesien penggunaan modal dapat dicapai, maka secara langsung kemungkinan 

terdapat keuntungan/laba yang besar pula.     

Mengingat pentingnya analisis rasio profitabiltas bagi suatu bank maka penulis 

tertarik untuk membahas permasalahan yang berhubungan dengan analisa laporan 

keungan profitabilitas pada BANK NAGARI CABANG LINTAU yang dituangkan 

dalam laporan kegiatan magang yang berjudul “ANALISIS 

RASIOPROFITABILITAS PADA BANK NAGARI CABANG LINTAU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang menjadi 

pokok pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi keuangan PT. Bank Naagari Cabang Lintau dengan melakukan 

analisa perbandingan laporan keuangan pada pada 3 tahun periode laporan keuangan 

yaitu periode laporan tahun 2014, 2015, dan 2016 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas pada PT. Bank Nagari Cabang Lintau selama 3 

tahun periode laporan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 



 

1. Untuk mengetahui dan menilai kondisi keuangan PT. Bank Nagari Cabang Lintau. 

2. Untuk mengetahui tingkatprofitabilitas pada laporan keuangan yang disajikan PT. 

Bank Nagari Cabang Lintau. 

3. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi DIII. 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara teoritis mengenai tingkat kinerja usaha perbankan 

khusunya PT. Bank Nagari Cabang Lintau. 

2. Membandingkan antara ilmu yang dipelajari dengan penerapan yang dilakukan PT. 

Bank Nagari Cabang Lintau. 

3. Agar perusahaan memperoleh manfaat dari masukan dan saran-saran yang penulis 

kemukakan untuk penyempurnaan analisis rasio laporan keungan yang diharapkan. 

4. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis mengenai dunia kerja. 

 

1.5 Tempat dan Waktu Magang 

Magang ini dilaksanakan pada PT. Bank Nagari Cabang Lintau yang beralamat di 

Jln. Raya Balai Tangah, Litau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, waktu pelaksanaan 

magang di mulai tanggal 04Juni sampai dengan 03 Agustus 2018. 

 

1.6 Sistematika Penulisan   

BAB I PENDAHULUAN 



 

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan.   

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang laporan keuangan yang terdiri 

dari: pengertian laporan keuangan, tujuan dan manfaat laporan keuangan, bentuk dan isi 

laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang 

terdiri dari: pengertian analisa laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, 

metode dan teknik analisis laporan keuangan, keterbatasan analisis rasio, teknik analisis 

rasio laporan keuangan, analisis profitabilitas. Bank yang terdiri dari: pengertian bank, 

jenis, tugas, dan fungsi-fungsi bank, kegunaan bank. 

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK NAGARI CABANG LINTAU 

Membahas tentang gambaran umu perusahaan yang terdiri dari sejarah umum 

perusahaan, filosofi logo dan warna Bank Nagari, visi dan misi Bank Nagari, lokasi 

perusahaan, nilai-nilai dan kode etik, struktur organisasi, dan bidang usaha atau bagian. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas data atau informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka analisis sehingga jelas bagaimana data hasil 

penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka 

teoritik yang telah dikemukakan terdahulu. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Bank Nagari demi kelangsungan aktifitas perusahaan dan mahasiswa yang 

akan melaksanakan prektek kerja. 


